การสมัครเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าศึก ษาต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามี คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ของแต่ละสาขาวิชา สาหรับวิธีการสมัครมีดงั นี้
1. สมั ค รด้ ว ยตนเอง ตามก าหนดการรั บ สมัค รในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา โดยยื่น ใบสมัค รได้ที่ ฝ่ ายรั บ
นักศึกษา อาคารเรี ยนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ค่าธรรมเนี ยมการสมัคร 300 บาท
2. สมัครทางไปรษณีย์ ตามกาหนดการรั บสมัครในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผูส้ มัครส่ งใบสมัคร และ
เอกสารประกอบการสมัค ร พร้ อ มธนาณั ติ ค่ า ธรรมเนี ยมการสมัค ร จ านวน 300 บาท สั่ ง จ่ า ย
"เคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี " ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "
ส่ งถึ ง ฝ่ ายรั บ นัก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า
รหัสไปรษณี ย ์ 30000
3. สมัครทางอินเทอร์ เน็ต ตามกาหนดการรับสมัครในแต่ละภาคการศึ กษา ผ่านเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th/ces โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ มที่ปรากฏบนหน้าจอ ส่ ง
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร พร้ อมทั้งค่าธรรมเนี ยมการสมัคร จานวน 370 บาท ไปยังฝ่ ายรับ
นักศึกษา ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1) ส่ง "ธนาณัติ" สัง่ จ่ายปลายทาง "เคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี " ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี "
ถึ ง ฝ่ ายรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี มา
รหัสไปรษณี ย ์ 30000
2) ชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่ อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขามุขมนตรี บัญชี
เลขที่ 580-2-15772-8 และส่ ง หลัก ฐานการช าระเงิ น ไปยัง ฝ่ ายรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง จัง หวัดนครราชสี มา รหัสไปรษณี ย ์ 30000 หรื อทางโทรสาร
หมายเลข 0-4422-3010

ข้ อมูลเกีย่ วกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการศึกษา
มหาวิท ยาลัยจัด การเรี ยนการสอน เป็ นระบบไตรภาค (Trimester) ในปี การศึ ก ษาหนึ่ งมี 3 ภาค
การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์
ประเภทของหลักสู ตร
1. หลักสู ตรปริญญาโท เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจยั
ในระดับ ที่ สู งกว่าขั้น ปริ ญ ญาตรี แ ต่ ต่ ากว่าขั้น ปริ ญ ญาเอก โดยมุ่ งผลิ ตนัก วิช าการและ นัก
วิชาชีพที่มีความรู ้ในเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถในการวิจยั หรื อค้นคว้าอิสระ
2. หลักสู ตรปริญญาเอก เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจยั
ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริ ญญาโท โดยมุ่งผลิ ตนักวิชาการและนักวิชาชี พที่มีความรู ้ความสามารถ
ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการวิจยั อย่างอิสระเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
และเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ อง
ระยะเวลาการศึกษา
1. หลักสู ตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา
2. หลักสู ตรปริญญาเอก ไม่เกิ น 15 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่ ศึกษาต่อจากขั้นปริ ญญาโท และไม่
เกิน 24 ภาคการศึกษา สาหรับผูท้ ี่ศึกษาต่อจากขึ้นปริ ญญาตรี
โครงสร้ างของหลักสู ตร
1. หลักสู ตรปริ ญญาโท จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการ
ศึกษาให้เลือก 2 แผน ดังต่อไปนี้
(1) แผน ก : เน้นการวิจยั เพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบ ก(1) : การวิจยั เพื่อทาวิทยานิ พนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิ ต โดยไม่ตอ้ งมี
การศึ ก ษารายวิ ช าทั้งนี้ ส าขาวิช าอาจจะก าหนดให้ เรี ยนรายวิ ช าหรื อท า
กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น โดยไม่ นั บ หน่ วยกิ ต ด้ว ยก็ ไ ด้ โดยต้อ งได้รั บ
ผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนด
แบบ ก(2) : การวิจยั เพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิ ต และ
การศึ ก ษารายวิ ช าไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต โดยมี จานวนหน่ วยกิ ตรวม
ทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต

(2)

2.

แผน ข : เน้ น การศึ ก ษารายวิ ช าโดยไม่ มี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เนื้ อหาของหลัก สู ต ร
ประกอบด้วย การศึ ก ษารายวิช าไม่ น้ อยกว่า 38 หน่ วยกิ ต และการค้นคว้า
อิสระหรื อการทาโครงการปั ญหาพิเศษที่เทียบค่าได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิ น 7 หน่ วยกิต โดยมีจานวนหน่ วยกิ ตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่ วย
กิต การเปิ ดรับนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หลักสู ตรปริญญาเอก จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต สาหรับผูท้ ี่
ศึกษาต่อจากขั้นปริ ญญาตรี และไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต สาหรับผูท้ ี่ศึกษาต่อจากขั้นปริ ญญาโท
มีแบบการศึกษาให้เลือก 2 แบบ คือ
(1) แบบ 1: การวิจยั เพื่อทาวิทยานิ พนธ์โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจกาหนดให้
เรี ยนรายวิชาหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นบั หน่ วยกิตด้วยก็ได้โดยต้อง
ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนด วิทยานิ พนธ์ตอ้ งมี ค่าเที ยบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่ วย
กิต สาหรับผูจ้ บการศึกษาขั้นปริ ญญาโทแล้ว
(2) แบบ 2: การศึ ก ษารายวิช าและทาวิทยานิ พนธ์ ผูท้ ี่ ศึก ษาต่อจากขั้น ปริ ญ ญาตรี ต้องท า
วิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิ ต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิ ต ผูท้ ี่ศึกษาต่อจากขั้นปริ ญญาโทต้องทาวิทยานิ พนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่
น้อยกว่า 45 หน่ วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ใน
ทั้งสองกรณี ตอ้ งมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
1.

ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บครั้งเดียว
ค่าประกันของเสี ยหายทัว่ ไป
6,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2. ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเป็ นรายปี
2.1 ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย
20,000 บาท/ปี
2.2 ค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
400 บาท/ปี
3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรี ยน
ค่าลงทะเบียนเรี ยน หน่วยกิตละ 2,400 บาท
หมายเหตุ : ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าบารุ งการศึกษา ค่าประกันสุ ขภาพ ค่าบารุ งห้องสมุด
ค่าบารุ งกีฬา ฯลฯ

